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 FUB Nacka Värmdö 
För barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 

 

 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019 

Styrelsen för FUB Nacka-Värmdö lämnar följande berättelse för verksamhetsåret: 

 

Styrelse  Katarina Berggren   ordförande, omval 1 år  
   Lena Karmann   sekreterare, ett år kvar 
   Lillemor Johansson  kassör, ett år kvar 
   Helen Borell   ledamot, ett år kvar  
   Lena Evrell   ledamot, omval 2 år 
   Mira Kotanen   ledamot, ett år kvar 
   Fredrik Hedlund  ledamot, ett år kvar 
   Kurt Lindblom Andersson ledamot, nyval 2 år 
 
Revisor  Camilla Sundman 
    
 
Representation i Läns-FUB                 Katarina Berggren 
 
Representation i Inre Ringen             Catharina Källman   
 
Rådet för funktionshinderfrågor  
Värmdö    Katarina Berggren, Helen Borell  
 
Tillgänglighetsrådet i Nacka  Kurt Lindblom-Andersson 
 
Valberedning 2019   Helen Borell  
 
Medlemsantal    250 medlemmar 
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Styrelsens verksamhet 
 
Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden under året, inklusive ett konstituerande 
efter årsmötet. Vi sköter de flesta av våra kontakter via mail samt i en kontaktgrupp på vår 
Facebooksida. Vi har haft representanter i Rådet för funktionshinderfrågor både i Nacka och 
Värmdö kommun och vi har även Arbetsgruppen i Värmdö kommun har även haft samarbete 
med andra lokala handikappföreningar under året.  
 
 
Under året har vi skickat ut tre medlemsbrev med information om våra aktiviteter. FUB Nacka 
Värmdö har även fått sponsring med 15.578 kr av ICA Maxi Värmdö, inköpsrabatter, skänkt pant 
och utbetalt bidrag. Detta har givit oss möjligheter att ordna uppskattade medlemsträffar och 
aktiviteter, bussresa mm. Stort tack till ICA Maxi Värmdö med förhoppning om fortsatt gott 
samarbete. 
 
 
 
FUB:s kontakter med Nacka kommun under 2019 

Tillgänglighetsrådet i Nacka har haft 4st möten: 11/2, 13/5, 23/9, 2/12 

Kurt Lindblom Andersson rapporterar att han bara haft möjlighet att närvara på ett av mötena 
under 2019.  

 

FUB:s kontakter med Värmdö kommun under 2019 

Katarina Berggren och Helen Borell rapporterar: 

Rådet för funktionshinderfrågor i Värmdö har haft 5 st möten under 2019: 19/6, 27/8, 24/9, 
22/10, 26/11. 

Pga nytt politiskt styre har stor del av mötena gått till att strukturera möten. Ordförande Anna 
Lipinska har bland annat bjudit in representanter från de olika nämnderna i kommunen på olika 
möten. FUB har haft representanter på alla möten. 

Samverkansmöte enligt LSS 15:7 har haft  4 st möten under 2019:  
På dessa möten har representanter från olika föreningar i Värmdö som är berörda av LSS samt 
kommunens ansvariga tjänstemän träffats och diskuterat LSS-frågor.  
 

Här följer en presentation av de aktiviteter vi haft under 2019:                                                                                                                                                                                                                                                                           

Medlemsträffar  
 
Den 10 mars hade vi årsmöte och medlems-fika på Gurraberg ungkulturhus. Wermdö 
dragspelsgille stod för musikunderhållning. Vi hälsade vår nye styrelseledamot Kurt Lindblom 
Andersson välkommen till styrelsen. FUB bjöd på fika sponsrat av Ica Maxi Värmdö.  Ca 30 
personer närvarande på årsmötet.  
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Den 28 april hade vi vårfest med sång och musik med Anna och Kristina på Gurraberg 
Ungkulturhus. Vi hade även glasstaffli-målning som var mycket uppskattat. FUB bjöd på fika 
sponsrat av Ica Maxi Värmdö. Ca 50 personer kom på vårfesten. 
  
Den 9 juni hade vi vår grillträff på Tollare Folkhögskola. Vi grillade för glatta livet och solen sken. 
Blev en härlig dag! Ca 50 personer kom på grillträffen. 
 
Den 1 september var det heldagsutflykt med buss till Parken Zoo i Eskilstuna.  
Det var 45 personer som följde med på utflykten. 
 
Den 19 oktober hade vi höstfest med musikunderhållning med trubaduren Simon på Kyrkettan i 
Gustavsberg. FUB bjöd på fika sponsrat av Ica Maxi Värmdö.  Ca 60 pers kom på festen. 
 
Den 23 november hade vi adventspyssel på Kyrkettan i Gustavsberg. DJ Molly spelade musik. 
FUB bjöd på fika sponsrat av Ica Maxi Värmdö.  Ca 50 pers kom på festen. 
 
Den 8 december var det dags för vårt årliga julbord på Tollare folkhögskola. Totalt 97 pers kom 
och njöt av det goda och trevliga julbordet. Reflexer delades ut till alla medlemmar. 
 
 
Andra kommungemensamma aktiviteter: 
FUNKISFESTIVALEN 
Den 26 januari deltävling i Värmdö på Gustavsbergsteatern i Gustavsbergs centrum.  
Den 16 februari deltävling i Nacka på Dieselverkstaden, Sickla 
 
 
 
Hemsida/Facebook 
Vi lägger ut information om våra aktiviteter både på vår hemsida för FUB Nacka Värmdö 
(www.fub.se/nacka-varmdo) och på vår facebook-sida FUB Nacka Värmdö. Där kan ni även få 
tips på andra aktiviteter och händelser i Nacka och Värmdö.  Ansvarig för hemsida och sociala 
medier är vår ordförande Katarina Berggren 
 
 
 
Ekonomiskt resultat och ekonomisk ställning 
 
Resultaträkning, se bilaga nr 1.  
 
Styrelsen får härmed tacka för förtroendet under det gångna året och vill understryka det goda 
förhållande som varit rådande under allt styrelsearbete. 

http://www.fub.se/nacka-varmdo
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Vi vill också passa på att varmt tacka våra medarbetare i och utanför FUB som hjälpt oss att 
genomföra vissa av våra aktiviteter! Och sist men inte minst; våra medlemmar, personal och 
anhöriga som deltar på våra arrangemang!

 
Med vänliga hälsningar från styrelsen 

 

 
 
 

 
 
 
 
Katarina Berggren 
Ordförande  

  
 
 

Lena Karmann   
Sekreterare 

 
 
 

Lillemor Johansson   
Kassör 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Lena Evrell 
Ledamot 
 
 
Helen Borell 
Ledamot 
   
 
 
Kurt Lindblom Andersson 
Ledamot 
 
 
 
Mira Kotanen 
Ledamot 

 
 
 
 


